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روا فوسليف وا رعاش ىلايمون دنه د

 ،يېز وا يرم ناناسنا ،يار هنورصع يون ،يېسر هت ىاپ ۍېپ ،يېرېت يرو وا ېپش يرېډ ايند رپ
.يېك هتك وا يېړول هنوموق

 هت ۍن ناناولهپ وا يلتغ ،يار هت نم يړوايپ ،يېك اديپ كلخ يلايمون يك وروژ وړول وا وتوا ېد هپ
 يون هپ وا يي يرال يون هت تيرشب يچ يېك هراك ناهوپ وا ءاملع ،يوړا تشونرس ايند د يچ ،يزوار
.يودږور ېي نودنوژ

 هن رايز ىود د هلكيه تيرشب وا يد ناناولهپ خيرات د كلخ يلتغ وا ريهاشم وا ناهوپ وا ءاملع اد
! يورېه

 لامعا وكلخ ېد د مه خيرات روطت د دنوژ د وناناسنا د ،يلاو هتك وا ايتړول د تيرشب د وروو ري هپ هك
 تاروطت يون يك نودنوژ هپ وناناسنا د وا ،يوړول رشب ينك وا ينيو ىود د وا ،يوړوج خيرات ىود ،يد راكفا وا
! يوچا

 ېون فوسليف وي هك ،يوك فشك ىون فشاك وي هك ،يودنر هيرظن ېون يك ايند هپ ملع د ملاع وي هك
 هت وكلخ رال ېون عراش وي هك ،يوك تاحوتف يون ىلايرب وي هك ،يوك يدناړو ركف ىون ركفم وي هك ،يلپ هفسلف
يوكرو تاجن هت سلوا هوي يجنم وي هك ،يي !

.يد "يروتس هور" خيرات د رشب د هلو اد ،يد غباون هلو اد ،يېك ل هنوېم يخيرات هلو اد
 د ،يرل نر يرشبلا نيب راكفا وا لامعا ىود د يچ يار هت ايند مه كلخ يساد هلك هلك يك هلډ ېد هپ

 ىود د وا يوك ېي هراپ هل رشب د يوك ېي اي ،يياو ه يچ ىود ،يو كرتشم هراپ هل وناناسنا ولو د رايز ىود
.يو هن هراپ هل ېعماج ېوي ،لو ېوي ،موق هوي د لاوقا وا لامعا

.يو مرتحم وا هنارد يك ورتس هپ وناناسنا ولو د وا ،يموم ترهش يللملا نيب كلخ يساد
! هراپ هل لو ېوي د هن ،يو هراپ هل ناسنا د ېي يربخ ،يو ماع نيقلت ىود د
 هتكار يس هن هخ ېروكفم يړول يلپخ هل ىود نوتلېب تسوپ وا نر د وا ،هنوشېو ييايفارغج

! ىالوك
 هرس ولو د وا ،يسيا ناسنا وي هت ىود ړژ ،روس ،نيپس ،روت ،يو يناسنا ،يو يمومع "هنيم" ىود د

 وا يرال يون يك نودنوژ هپ رشب د ،هتسرم هپ وراكفا وور وا وتايرظن وړول ولپخ د كلخ يساد ! يوك هنيم يناسنا
 رېډ يوك يدناړو هت رشب ېي ىود يچ راكفا هغه وا يدږ سنب ېي ىود يچ يدابم هغه ! يوك هفاضا يدابم يون
.يلاپ يدابم وا راكفا هغه هرېډ رت وا يموم ناوريپ

 وا فوسليف ىلايمون وا روهشم دنه د ،و ىدنوژ يك رصع ينسوا ېد هپ ږومز يچ هخ وكلخ وغد هل وي
.ړالو هخ ۍن ېد هل يك دنه هپ هخمد يتشايم ېود يچ ،ئد )روا( رعاش

اس روهشم وي يك ايند هپ روم هره هپ ،و ىره ېي يك هك هپ دنه د يزاوي ترهش هد د ،ينژېپ كو 
 يبدا ىود د ايند يچ و يك هلډ هپ ونارعاش ويلايمون وغه د وا دناژېپ مه اكيرما وا اپورا يكلب ،و هن يك وكلخ
.ئد ىلنم تمظع

اس يقرش رونب د مه يك دنه هپ ،و دنه د مه يك قرش هپ و ىايند هنړوغل يدام ېد هپ ،و ېتكلك د لا 
 يك قرش هپ يچ هواكرو ماغيپ وظوظح يونعم وا ودنوخ يناحور وغه د هت ايند هلك ره بيدا وتمان يقرش ېد يك
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 هد يچ يلدب وا راعشا ه ،يد يلكيل ه يچ روا ،تسيخا ماهل ا هخ وبوا ودناهب وا ،ولن و هل دنه د ېي
 يلېپس ناسنا هلو هنونامر هد د ،هتس ساسحا هنافيرش نودنوژ يناسنا د يك ولو هپ يد يليو هبژ يلانب هلپخپ
 نا لپخ ىس دياب هن يچ يي اد هت ناسنا ،يورو هرس تابذج فيرش وا تاساسحا كاپ ،ييايب هت نودنوژ
 هن يچ ييا ؟يك هنيپس هخ ووايتكك يناسفن د هرادنه نادجو د دياب هن ؟يتاسو ىليپس وا كاپ
؟يو ناسنا پشب ناسنا

 ،يوروو تاساسحا يناوهش يس د يچ ئموم هنو هربخ يساد هلكيه يسات هب يك ونامور هپ روا د
 هناتيرفع همان هپ ينيم وا قشع د وا طباور يناوهش لوډ هپ اپورا د هرس و د ،هقشاعم هكك يك نامور هپ هد د
.يېك لوو هن تاكرح وا لامعا

 وا عامتجا د ،يېك هلوو هنيم هكاپ ،قالخا ه ،توفص ،نادجو ،يكاپ ،بوتلېپس يك ونامور هپ هد د
 كاپ وا ږوخ وا ىلېپس اروخ مه هب هغه ،يو ثحب ېقشاعم وا ينيم د هك ،يو پ ېكپ رارسا غ غ نودنوژ
.يو

انب د رونروك هفيرش هوي هپ لا ېزو )هم٦( رپ ىم د لاك )ع۱۸٦۱( هپ يكويد يشاراهم ېي رالپ ،ىدې 
 يقرش ېد د ،نودنوژ اپورا د رم ،ړالو هت اپورا هراپ هل يك هدز د روا ،و هدازهش ېي هكين ،ىدېمون تاناردن
 كرو يك ويا ترشع د وا ،ويام هپ اپورا د حور كلك يقرش لپخ روا وا ك هن ميلست هت نا حور ىړوايپ ركفم
.ك هن

 هزياج لبون د يك وتايبدا هپ ېي لاك )ع۱۹۱۳( هپ وا ،دناژېپو ه ركفم يقرش اد وناهوپ اپورا د مه ه هك
 يقرش لپخ وا هفسلف هتنا هلپخ وا ركف صوصخم لپخ هلكيه هد ،و فوسليف يقرش وخ روا رم ،هكرو مه
.هتسياو هن هسال هل يدابم

اع۱۹۰۱( هپ مس هرس وتايرظن وصوصخم ولپخ وا ېفسلف يلپخ د رو( ېتكلك د هخ )هپ يريل هليم )۹۳ 
 د لوډ يون هوي هپ روا يك هسردم ېد هپ ،و )ى تسول يغور د( ېي مون يچ ،هك هړوج هسردم هوي يك روپلاب
.هد هخ ونوتنهوپ وروهشم هل ايند د هسردم ېون اد هسوا رت يچ ،ك عضو سرد وونچوك

اك يد هن هنوباتك رېډ رول راعشا وا هنونامور هد د ،يل م ،يدېي باتك ره ر هرس وباتك ورېډ د هتنا 
 ره ىد وا ،ىد ىتن هرس ېمغن وا قيسوم د رعش هد د ،يد هبژ يلانب هپ رثكا راعشا روا د ،يس ىادېك ىراس
.يس لوغو هړاغ رپ ودور ودناهب د يك ولن و هپ دياب يچ ،يياو لوډ هغه هپ يلدب وا راعشا لپخ هلك

 د لوډ هپ ييرم عضاخ هوي د هلك ره ،ئد هن رعاش دحوم ىد ،يد هن يلدب هدنوخ ېب يشوخ رعش روا د
 تردق قلاخ د هتسيا هل قولخم د وا ،ي رهظم لامج د تردق د نسح هلو ىد ،ئد قرغ يك هرادنن هپ وتانياك
: يياو ىا وي الثم ،يېدنر هترو

 يلك هوي د يچ ىا ره ،دېوراو غږ ږوخ وي يد يچ يريچ ره ،ديلو خم ىلك وي ات يچ يريچ ره"
 يدهاش روهظ رپ تردق د هد د هنيم اتس وا ،يوك هولج تردق قلاخ د هتله ،ىووي هخرد ربص اتس ېرادنن رشب
."يلول

اهك رو نر تناديو وا فوصت د يك بدا هپ هد د وا ،ئد رعاش ىدنه ايب وا يقرش مه ه ېراكي، 
 رصع ېد هپ ىد رم ،يېل ه يك بدا وا رعش هپ هد د ،ئد بلاغ تيدام رپ ېي تيناحور يچ هفسلف دنه د وا
 وا رعش لپخپ قياقح هغه وا يوك مه ينوورال ې نودنوژ يلمع د يكلب يلوب هن هت اوخ يغه يزاوي كلخ يك
: يياتس يساد نودنوژ الثم ،يوك هناور هنوو وا فارطا فلتخم نودنوژ د يچ يودنر يك ولدب

!يو نوغرز وا نيش يچ ئد لوډ هپ لاهن دنات هوي د دنوژ ،مياتس نودنوژ هز"
 د ،يزونن هكم هپ ېي ېير ،يېسر هت نامسآ ېي رس وا يزوار هخ يكم هل ي هزات اروخ هپ لاهن اد
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 هنونمچ بيكرت ېد هپ ،يوك ىا وي هرس هړاود هدو وا هدام ،يوك اديپ اورا وا ندب يك لاهن ېد هپ قلاخ ايند
ناهج وا ،يوك يلك يوك هتسيا.

!يې رحب جاوم هپ ايب وا ،يېرد كلك رغ هكل يچ ،مياتس نودنوژ هز
."!!! ئد مه ړورك وا كلك هربډ هكل وا ئد فيطل وا كزان ياپ رت ل د هكل يچ ،مياتس نودنوژ هز
 هكل هغه يچ ،ي يك نودنوژ هغه هپ تداعس ناسنا د وا ،ينيو اوخ هره نودنوژ د روا لوډ ېد هپ 

يت هكل مه ،يو كزان لكلك ه !
؟يد يوس ريوصت لوډ هنارعاش ه هپ رارسا ءاقترا وا طوبه د ناسنا د يچ ! ئروو يسات
 ديفم بكرم وي وا ،يې هرس هركف يدام وا يلمع د برغ د ،هفسلف يناحور دنه د وا قرش د هتلد

 يوك يريولج هخ وينارو هل تيندم د وا ،وداسف يدام د رصع ينسوا د مه ايتر هپ يچ ،يېړوج ين نوجعم
.ئد ليدعت ېفسلف يناحور يلېپس د دنه د مه وا

 يچ كو هغه وا ئد ىلدېسر هت ېجرد يړول تيندم يدام اپورا د يچ ،ورو ږوم يك ايند نسوا هپ
 يقرش ږومز رم ،يورا هن ېي ناناسنا يدام ينسوا ،يورا وكلخ هپ هنوغږ وا تاماهل ا ايند يناحور د مه سوا
 ېي يك سابل يدام هپ تيندم د وا ،لووراو مه ايند هپ هنوغږ اد يك ومغن وږوخ ولپخپ رعاش ىبژ روا وا ركفم
ك يمغ تيونعم د يلكلونې.

 ېي يك هچابېد هپ ،ئد ىك همجرت هبژ يزېرنا هپ ېي "يلج ناتي" باتك رعش د روا د يچ ټاي رسم
: يكيل يساد

 وبات د وتو وس هپ ىود يچ يلو ىالوتايز يس هن قنور زيم د ونامناخ د يك وياقو ولك هپ يلدب اد"
! ي هجيتن نودنوژ د ون هغد وا ،يلېسوا رپ هړاس هړاس وا ،يوړا ياپ

 ړا هت ېد ىود نودنوژ يلمع ىود د يچ يلو ىالتسول يس هن مه يكنووك هدز ونوتنهوپ د باتك اد
!!! يدېك ساپ پر رپ باتك اد يچ يساب

 ،يلول غږ هږاوخ هپ ىام ېي هب يك ويېب هپ ،يياو يرال رپ كلخ هب يلدب اد يچ يسار هب تخو وي رم
."يوناو يون هب ىود هد يك ولدب ېد هپ يچ نپچ هغه ينيم د وا ،يوغ يك داي هپ ونانيم د ېي هب ينمرېم

 ېد د مه اپورا يدام يچ يلو ،هوس ايتشر رژ هربخ اد ټاي رسم د
! هلدنو هزياج لبون د يك وتايبدا هپ ېي هت هد وا ،یكو ردق فوسليف وا رعاش يقرش

 هرېډ هرس ېمغن وا لن د ءارعش قرشم د ،يزوار هخ هړز د رعاش د يچ ،يد ېمغن هغه راعشا روا د
: و ىك دنر ليثمت هپ غږ د لن د ترطف ناسنا د هخمد ويېپ هپ مور ىانالوم ،يرل هنيم

دنا هديربب ارم ات ناتـسينزك
دنا هديلان نز و درم مريفن زا

 ېلبلغ ېران اد وا ،يد ىا وي هلك ره هرس ناسنا نمدرد د ېلبلغ وا يږرك يادج د وا ،ريفن نوتلېب د اد
: يياو لديب ،يرم و يو هب

دراد نم زاس ىاون دش نوخ وكتف زك ىن
دراد نم زار نابز ىنيب ىشماــــــــخ اج رهب

: يموم تكرش يساد يك ولبلغ وا وږرك ېد هپ مه كاك دمحمريپ رعاش يلم ږومز
ونجمغ د مك كيرش مغ هپ هناتلېب
ىن هكـــــــل مړاژ هړاغ هپ اچ رــــــــــه د

اوزرآ د هړز نجريو لپخ د يوك يربخ وا زاين وا زار هرس ايند يړول د لت يك ايند هپ ورواخ د يچ رو 
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: يوك هراك يك رعش هپ يساد هليه همامتان
 يربخ ،مي  لت هز ،يېپت هراپ هل ېمغن ېوي د ،يس اونمه هرس ولدب وا ومغن د اتس يچ يړاوغ هړز امز"

."مهو يږرك مس زجاع وا راچان ون ،يېك همغن هن يربخ امز رم ،موك
 مه هنونامور وا راثآ رون هد د يسغد يوك تياكح ايند يلېپس وا يكاپ ېوي د يچ راعشا روا د هكل

 "ۍن وا ينمرېم" راكهش يبدا وي هد د ،هتس يك وراثآ هپ هد د هلو رارسا وا يې نودنوژ يعامتجا د ،يد يتميق
.يد پ يكپ مكح وا رارسا هرېمش ېب رم ،ئد تياكح وي ًارهاظ اد يېمون

اناړو رمل د هكل تنايد" : يچ يياتس يساد تنايد رود ې اوخواش رپ وناناسنا ولو ېلد ېد د وا ،ي 
."! هتسن ايتړا يه هت ونلپ ورېډ هراپ هل فشك

 ،وشيش ،ين يهابورپ ،يلج ناتي هخ وراعشا هل هد د ،يد يوس همجرت وبژ ورثكا هپ راثآ روا د
 ،هنوو يطوط د ،ايند وا روك ،هنوركف امز ،هغرم كرو ،لاوب ،تشايم ېون ،يد روهشم رېډ رون وا اكالوب ،يبوروپ
 وا رعاش وتمان اد قرشم د يد ربخ يچ يكنويو يلغا ږومز هكل ،يد راثآ ه هد  د مه رون وا لولو ېوېم د
 وا راكفا هور لپخ ېي هت ايند وا ،وس م يك هتكلك هپ لاك ميايتا رپ رمع د )۱٦( رپ دسا د بيدا روهشم وا فوسليف
 و وي هد د يدنال ون دناژېپ و رعاش ىلايمون اد قرشم د هخ وثاحبا وړول هل ږوم يچ سوا ! هووېرپ راعشا هږاوخ
: ينژېپو ه تيصخش هد د يكنويو يلغا يچ ،ووك همجرت وتپ هپ هنورعش

)۱(
! يد كلخ اونېب رېډ وا هتك اروخ وا يلزو ېب اروخ يچ هتله
! ېي لم وغه د هت ! هراداب امز ېا
! يد ناراوخ وا هتك وا يلزوېب ولو رت يچ ېي هرس وغه د هت ! وه
؟يس هتاپ هب هتريچ وا ؟يېسرو هيا هموك رت هب هدجس امز مېهوپ هن ،مكو هدجس هت ات مړاوغ يچ هلك
! يېسر هن هتله هدجس امز ،ېي ىرلم ولزوېب اروخ د هت يچ هتله
! ېي لم وناياونېب وا ولزوېب اروخ وا وتك اروخ د هت يچ هت ىا هغه يېسر هن ! وه
! هت ىا هغه هتسن رال رورغ وا ړايو د امز
! ېي لم وناياونېب د هت يچ هتله
! يرل هن رال هتله هړز امز
! يد يلزوېب وا هتك ولو رت وا ،يرل هن يه يچ ېي لم وكلخ وغه د هت ! وه

)يلجناتي(
)۲(

! مړاوغ هغه ،يرل ىا يك هړز هپ يم يچ هغه
! ئد ىد
.يوكډار ول هل هنولن يم يرو د وا وروتس هل نامسآ امز ېپش د ىد
هد هل يم يسك ومېل د يچ هك ر هپ ون ،يد هخلت يك ورايت وا ا نا وا لاكشا يلكمنيو هپ هنورو.
ئد داي هپ يم ىد يچ هك !
 هنم هل ېمغن هنادوخېب امز مايپ هد د هرببان وا يلوار ان رپ هتېو ره ندب د ېمږو يلرسپ د يم ون

! يزوار
.يد راشرس هنوتخو نودنوژ د امز قوذ وا قوش هپ هد د ،ئد هرس امز ید هياپ رت هخ يمول هل
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)ين يهابورپ(
)۳(

! ئد ربخ هغه هپ لن امز ،ئد يك هړز هپ امز يچ زار پ هغه
! و پ يك هړز هپ امز زار هغه
! ك هن هراك يم هت اچ
! هواغو يم يك ږوغ هپ لن لپخ د يچ ېد هلېب
! ىتار هن بوخ يك هپش هروت هغه هپ
! هوس هرېت هپش يچ لرېمش يم يروتس
! هو هن يو هت اوخواش يم كويه
! )۱(و ىك يو يم ومغن ولپخپ يچ ،هلن هغه هل ېب

)ين يهابورپ(

.هنوخم ٦ - ۲ ،ه هم ۷ ،لاك ش۱۳۲۰ ،هلجم لباك )۱(


